Dům zahraniční spolupráce
vyhlašuje soutěž
v rámci druhého ročníku Evropského týdne odborných dovedností „Objev svůj talent“ 2017

Den odborných dovedností s programem Erasmus+
Hlavním úkolem soutěže je příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných
dovedností s programem Erasmus+“, jehož cílem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity sektoru
odborného vzdělávání a přípravy a programu Erasmus+.
Téma navržené akce musí odpovídat výše uvedenému cíli soutěže. Preferovaná podtémata jsou:
 spolupráce organizací poskytujících odborné vzdělávání a přípravu se zaměstnavateli;
 rozvíjení kreativního a inovativního potenciálu žáků;
 zlepšení zaměstnatelnosti absolventů odborných škol.
Program navržené akce může organizátor naplánovat dle svých představ různou formou např. se může
jednat o projektové dny, dny otevřených dveří, vzdělávací veletrhy, výstavy, soutěže odborných
dovedností žáků, slavnostní udílení cen, konference, semináře, kulaté stoly, exkurze, fotosoutěže nebo
video soutěže, online aktivity na sociálních sítích aj. Doporučuje se zapojení organizací
poskytující odborné vzdělávání, kariérových poradců, žáků/studentů, absolventů, rodičů, místních
orgánů, sociálních partnerů. Do programu akce je vhodné zařadit i spolupráci s úspěšnými absolventy
aktivními na trhu práce v daném oboru.
Podmínkou je v rámci akce navázat a předvést aktivní spolupráci organizace poskytující odborné
vzdělávání se zaměstnavateli/podniky. Další podmínkou je, aby součástí akce byla propagace programu
Erasmus+ (např. formou prezentace programu nebo formou prezentace realizovaných projektů
Erasmus+ apod.).
Organizaci navržené akce může zajistit soutěžící instituce sama nebo ve spolupráci s dalšími partnery.
Cílová skupina by měla být zvolena v souladu s cílem soutěže, tzn. zaměřit se můžete zejména na:
 širokou veřejnost;
 uchazeče o studium, žáky/studenty, absolventy;
 podniky/zaměstnavatele;
 rodiče;
 organizace aktivní v oblastní odborného vzdělávání a přípravy;
 orgány územní samosprávy.
Soutěžní návrhy budou zhodnoceny a vítězné akce budou nejenom finančně podpořeny, ale stanou se
součástí druhého ročníku Evropského týdne odborných dovedností, který probíhá pod záštitou
Evropské komise ve všech členských zemích Evropské unie ve dnech od 20. do 24. listopadu 2017.

Co zapojením do soutěže získáte?




vítězné návrhy akcí budou finančně podpořeny;
podpořené akce budou propagovány na webu DZS a sociálních sítích;
zapojením do Evropského týdne odborných dovedností bude Vaše organizace prezentována jako
aktivní organizace na poli odborného vzdělávání a přípravy.

Pravidla soutěže
Kdy?
Den odborných dovedností musí být realizován v období od 30. října do 31. prosince 2017.
Kdo?
Do soutěže se mohou přihlásit školy, zaměstnavatelé, malé nebo střední podniky, hospodářské komory,
oborové asociace, úřady práce a další organizace aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
Jedna organizace může předložit pouze jeden návrh.
Jak se můžete přihlásit?
Přihlásit se můžete vyplněním online dotazníku na webových stránkách ZDE a zároveň zasláním e-mailu
s přílohou "Návrh programu Dne odborných dovedností" na adresu soutez@dzs.cz do 9. října 2017.
Do e-mailu nezapomeňte uvést název vaší organizace. V dotazníku vyplníte základní informace o Vaší
organizaci a o plánované akci. V návrhu popíšete plán akce (minimální/maximální rozsah 1-3 strany A4).
Vyhodnocení soutěže
Vyhodnocení zaslaných návrhů proběhne do 23. října 2017. Hodnocena budou následující kritéria:










soulad programu akce s cílem soutěže;
spolupráce organizace poskytující odborné vzdělávání a přípravu a zaměstnavatele/podniku;
způsob propagace programu Erasmus+;
celková atraktivita a kreativita akce dle zvolených aktivit;
spolupráce a účast dalších partnerů;
účast relevantních hostů;
předpokládaný počet účastníků;
propagace akce;
zapojení osob se znevýhodněním.

Všichni uchazeči budou o výsledku soutěže informováni e-mailem. Uchazečům, jejichž akce nebude
patřit mezi vítězné návrhy, bude nabídnuta spolupráce bez finančního příspěvku.
V případě dotazů k soutěži se obracejte na soutez@dzs.cz.
Více informací: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/evropsky-tyden-odbornych-dovednosti/
Těšíme se na Vaše příspěvky!

